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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico objetiva a verificação da influência do internetês em 
variações da linguagem escrita formal e informal na comunicação on-line. A motivação 
principal para construção deste estudo parte do reconhecimento da importância da 
análise científica sobre a utilização das novas tecnologias da Computação e os 
fenômenos sociais que a partir delas surgem. É neste cenário que se encontra o 
internetês, um novo modelo de escrita que tem conquistado um espaço significante, 
principalmente nas mídias sociais da internet, cuja função principal é a promoção da 
agilidade na interação entre pessoas através da troca de mensagens. Inicialmente, 
foram tecidas algumas considerações teóricas sobre a o processo de comunicação e 
sobre a importância do respeito às variações linguísticas encontradas na sociedade. 
Em seguida, procurou-se discutir como é estruturada a comunicação atual no meio 
digital, principalmente a que circula através da internet. Nesta instância, buscou-se 
descrever o internetês e enfatizar as características das mídias sociais da internet que 
mais influenciam no seu uso. Como forma de constatação do fenômeno, foi 
desenvolvido um estudo de caso com alunos do Ensino Integrado no Instituto Federal 
da Bahia campus Valença. O método foi fundamentalmente qualitativo, uma vez que 
o objetivo principal incidia na descrição e nas interpretações dos comportamentos 
linguísticos dos sujeitos pesquisados. Desta forma, trata-se de um estudo indutivo, 
pois parte da premissa que a metodologia projetada e o caso estudado fornecem 
elementos para expansão da análise sob outras condições. A pesquisa de campo foi 
dividida em duas etapas, sendo que ambas foram desenvolvidas sob a supervisão do 
professor de língua portuguesa da turma. Na primeira, foi solicitado que os alunos 
escrevessem um texto dissertativo-argumentativo, dentro das normas-padrão da 
gramática normativa, abordando o “sexo na adolescência”. Ressalta-se que o tema foi 
escolhido pelo fato de ser recorrente no universo de discussões entre os jovens e 
adolescentes, público-alvo desta pesquisa. Como resultado desta fase, constatou-se 
que o internetês foi praticamente ausente, provavelmente porque a escrita era 
monitorada, além do fato de que tanto o ambiente escolar como especificamente a 
aula de língua portuguesa projetam no aluno a necessidade do uso da escrita padrão. 
Na segunda etapa, buscou-se investigar a linguagem informal dos participantes. Para 
tanto, a turma foi convidada a participar de uma aula desenvolvida em um dos 
laboratórios de informática do campus com acesso à internet. Solicitou-se que 
participassem de um grupo no Facebook criado especificamente para esta atividade. 
Neste ambiente virtual, foram expostos alguns textos com a mesma temática da 
primeira fase e os alunos foram solicitados a deixarem seus comentários sobre o que 
liam. Notoriamente, os resultados obtidos apontaram para a presença do internetês 
em grande parte dos textos produzidos. O fato dos alunos não serem monitorados no 
ambiente virtual, além da rapidez com que reagiam nas interações com os colegas 
certamente foram os fatores mais definidores. Dada a relevância do tema para a 
sociedade, recomenda-se a continuação desta pesquisa, desenvolvendo-se outros 
trabalhos e projetos, envolvendo mais variantes em torno da metodologia e do 
universo pesquisado. 
 
Palavras-chave: Computação; Comunicação On-line; Internetês. 

 

 



ABSTRACT 

 

This monographic work aims to verify the influence of the internet language in 
variations of formal and informal writing in online communication. The main motivation 
of this study came from the recognition of the importance of the scientific analysis about 
new computational technologies and their relationship to social phenomena. This is 
the scenario where internet language takes place, and it is conceived here as a new 
model of writing. The focus is on its use on the social media in the internet and 
especially on its focus of promoting the interaction between people through messages 
exchange. One of the most important characteristics of internet language is the agility 
in the communication, due to its several possibilities when processed in the digital 
media, like the use of abbreviations and emoticons. Initially, some theoretical 
considerations were built about the process of communication and the importance of 
respect to linguistic variations found in society. Then, a discussion presents how 
communication is structured in digital environment, particularly the one on the internet. 
In this part, the study brings an emphasis to the characteristics of social networks that 
most influence the use of internet language, as well as how it is peculiar and legitimate. 
In order to design an academic research to verify the issue in this analysis, a study 
case was developed with a group of Integrated Education at the Federal Institute of 
Bahia campus Valença. The method was fundamentally qualitative, since the main 
objective was the description and the interpretation of linguistic behaviors of the 
subjects in this research. So, this study is inductive, for being based on the premise 
that the methodology designed and the case studied furnish elements for the 
expansion of the analysis under other conditions. The field research was divided in two 
parts. The first focused on the formal writing and developed under the monitoring of 
the Portuguese teacher. The students were asked to write a composition in a text with 
about one page. As a result, it was possible to verify the absence of internet language 
in the text of the students. The second part aimed to analyze the informal writing and 
did not count with the presence of the Portuguese teacher. A group was created at the 
Facebook and some motivational texts were posted, so the students were asked to 
comment there. As a result, it was possible to verify a lot of marks of the internet 
language. The main factors that influenced this result were the fact that the students 
were not monitored during this activity and that they used online computational tools 
to communicate. Due to the relevance of this issue for society, the continuation of this 
research is recommended, with other works and projects, involving more variations 
around the methodology and the research field. 
 
Keywords: Computation; Online communication; Internet language. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a popularização das tecnologias da informação e da Internet, um novo modelo 

de comunicação on-line está sendo desenvolvido e cada vez mais utilizado, o 

chamado internetês, que se define pela a utilização de abreviações, repetições de 

letras e emoticons durante os diálogos. O público que o utiliza geralmente justifica 

esta prática por fornecer agilidade na escrita, principalmente quando fazem uso de 

recursos tecnológicos como computadores, tablets e smartphones para se 

comunicarem. 

Durante a utilização das mídias sociais, percebe-se que há uma transformação da 

linguagem formal. Os motivos que levam a esta mudança de comportamento são 

inúmeros e, por vezes, desconhecidos. Surge, então, a necessidade de pesquisar até 

que ponto a utilização destas mídias e seus recursos influenciam na escrita das 

pessoas. O ambiente educacional da instituição a qual os pesquisadores encontram-

se inseridos, bem como a sociedade que faz uso contínuo da comunicação on-line no 

seu cotidiano são alguns dos fatores motivadores deste estudo. 

Esta pesquisa visa analisar a influência do internetês na escrita formal e informal de 

alunos dos cursos integrados do Instituto Federal da Bahia – IFBA, campus Valença. 

Para alcançar este objetivo geral, foi desenvolvido um estudo de caso, no qual se 

buscou verificar as evidências sobre o fenômeno em questão, assim como 

desenvolver argumentos lógicos que os fundamentassem. Uma vez que a proposta 

inicial deste estudo é a generalização dos resultados, pois a metodologia pode ser 

repetida por outros grupos sob as mesmas condições, preferiu-se manter os 

pressupostos do método indutivo da pesquisa. E dado que o foco da análise esteve 

na interpretação dos comportamentos, pode-se enquadrar a estrutura deste estudo 

na pesquisa qualitativa.  

Para tanto, este trabalho teve como meta atingir três objetivos específicos. O primeiro 

visa investigar a influência do internetês na linguagem escrita formal e informal dos 

alunos, o segundo seria analisar as interações existentes entre o internetês e a língua 

portuguesa e, o terceiro, verificar se o monitoramento interfere no desenvolvimento da 

escrita dos alunos. Como justificativa para este estudo, cita-se a possibilidade de 

alcançar uma melhor compreensão da maneira como os indivíduos pesquisados 

interagem e se comunicam. 
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A fim de dar embasamento teórico que justifique as metodologias utilizadas, bem como 

para a ciência da sociolinguística e do internetês, com suas variações, foram utilizadas 

obras de autores como Fabiana Komessu e Luciani Tenani. Estudiosos da linguística 

e filosofia da linguagem, como os russos Roman Jakobson, Lev Vygotsky e Mikhail 

Bakhtin também foram utilizados na construção da fundamentação teórica desta 

pesquisa. 

Sendo assim, este trabalho está organizado em seções, conforme encontra-se 

detalhado a seguir. Primeiramente, pode-se observar que a seção 2 e seus subtópicos 

discutirão alguns conceitos fundamentais da sociolinguística, como os elementos da 

comunicação, língua, linguagem, fala, variação linguística, a linguagem na 

comunicação on-line, a linguagem nos meios de comunicação atuais, as mídias 

sociais e o internetês, com seu surgimento, evolução e influência na língua 

portuguesa. Na seção 3, discutem-se as metodologias utilizadas nesta pesquisa, que 

levaram em consideração as abordagens indutiva e qualitativa, a técnica de estudo 

de caso, é realizada uma análise dos sujeitos, bem como a descrição de como ocorreu 

a pesquisa e seus resultados. No tópico 4, serão tecidas as considerações finais do 

autor sobre a pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A utilização do internetês, fenômeno advindo das novas tecnologias e surgido 

juntamente com a internet é uma alternativa de utilização da escrita, variando e se 

distanciando a partir da norma culta da língua portuguesa, o qual causa muitos 

questionamentos da sociedade, principalmente sobre a legitimidade desta nova forma 

de expressão. Na verdade, o fato da expressividade que foge à norma padrão gerar 

polêmicas que, muitas vezes, resultam em rejeição, não é algo novo e é tema 

recorrente das ciências sociais. No caso do internetês, especificamente, por se tratar 

de um fenômeno linguístico, necessita-se de uma fundamentação científica que leve 

em consideração tanto dos conhecimentos acadêmicos definidores da sociedade, 

como também analise com profundidade a linguagem e suas abrangências. Portanto, 

a sociolinguística foi a ciência base nesta pesquisa a fornecer a fundamentação 

teórica que o tema requer. 

Monteiro (2000) afirma que: 

Sociolinguística é a ciência que estuda a língua na perspectiva de sua 
estreita ligação com a sociedade onde se origina. Se para certas vertentes 
da linguística é possível estudar a língua de forma autônoma como 
entidade abstrata e independente de fatores sociais, para a 
sociolinguística a língua existe enquanto interação social, criando-se e 
transformando-se em função do contexto sócio-histórico. (MONTEIRO, 
2000). 

 

Desta maneira, a sociolinguística parte de um conceito de que qualquer língua está 

sujeita a variações, o que permite afirmar que a mesma é formada por um conjunto 

de variedades. 

Há um questionamento que vai além da escrita formal, trabalhada na educação formal. 

É possível afirmar que os brasileiros falam a língua portuguesa e que esta possui suas 

mais diversas regras de escrita e fala. No entanto, a discussão mais relevante é levar 

em consideração quais são as variedades existentes entre os diversos grupos que 

compõem a sociedade. 

No decorrer dos tópicos deste capítulo, alguns dos principais conceitos em torno do 

estudo da sociolinguística serão apresentados. 
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2.1 ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO 

 

A comunicação entre os seres humanos está pautada na utilização da linguagem 

como forma de interação social. Quando se trata de comunicação, existem alguns 

elementos que precisam ser analisados e conceituados dentre os quais, o linguista 

russo Roman Jakobson (2010) considera seis como sendo os principais da teoria geral 

da comunicação, afirmando que: 

 

Cada um desses seis fatores determina uma diferente função da 
linguagem. Embora distingamos seis aspectos básicos da linguagem, 
dificilmente lograríamos, contudo, encontrar mensagens verbais que 
preenchessem uma única função. A diversidade reside não no monopólio 
de alguma dessas diversas funções, mas numa diferente ordem 
hierárquica de funções. (JAKOBSON, 2010). 

 

Dentro da teoria geral da comunicação, Jakobson desenvolveu o seguinte diagrama: 

 

Figura 1 – Diagrama da comunicação proposto por Jakobson 

 

Fonte: https://pt.slideshare.net/praetece/lingstica-e-comunicao-roman-jakobson 

 

Conforme apresentado no diagrama acima, os principais elementos da comunicação, 

segundo Jakobson (1975), são o remetente (ou emissor), destinatário (ou receptor), 

mensagem, código, contato e contexto. Para que fique clara a função de cada um 

destes elementos, seus conceitos básicos serão apresentados. 

O primeiro elemento a ser apresentado é o remetente, ou emissor, que deriva do 

latim emissor. É o interlocutor responsável pela pronúncia ou envio da mensagem 

dentro do processo comunicativo. É derivada do verbo “emitir”, que dentro da 
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comunicação, significa expor opiniões ou notícias. A mensagem é o objeto enviado 

do emissor para o receptor, podendo esta ser oral ou escrita, a depender dos 

interlocutores e canais envolvidos na comunicação. O destinatário, também chamado 

de receptor, é o interlocutor que receberá a mensagem do emissor ou remetente. 

Pode ser um único ser ou um grupo específico. O quarto elemento da comunicação, 

de acordo com o diagrama de Jakobson, é o Código. O código é a maneira como a 

mensagem está sendo organizada e é determinado por um conjunto de sinais, 

definidos por regras e normas específicas. Dentro da comunicação, o código é o 

elemento que definirá a forma na qual a mensagem será organizada, a fim de que o 

receptor da mensagem possa decodificá-la e compreendê-la. O contato, ou Canal de 

comunicação é o meio pelo qual a mensagem será transmitida, sendo essencial para 

que haja comunicação entre o emissor e o receptor. Por fim, o contexto é a ligação 

existente entre a mensagem e a situação à qual se refere. Para que haja coerência 

na comunicação, é necessário que emissor e receptor estejam se comunicando dentro 

de um mesmo contexto, caso contrário, a mensagem não será compreendida. 

Um dos maiores causadores de problemas dentro do processo de comunicação 

chama-se ruído. Gessner (2007) afirma que ruído é uma perturbação indesejável em 

qualquer parte do processo de comunicação, que pode provocar danos ou desvios na 

mensagem. Esta perturbação indesejável pode causar uma falha no processo, 

fazendo com que o emissor não consiga se manter coerente até o receptor. Ruído é 

tudo aquilo que vem a atrapalhar, bloquear, interpor ou impedir que o receptor receba 

a mensagem durante o processo. 

Há fatores causadores dos ruídos no processo comunicativo, dentre os quais, 

Mendonça (2009) aponta o ambiente adverso, o momento em que a mensagem está 

sendo passada, a linguagem inadequada e a exposição descuidada como sendo os 

principais responsáveis pela incidência de ruídos na comunicação. 

Os seres humanos estão sempre se comunicando entre si, mas é importante salientar 

que esta comunicação não acontece de forma aleatória. Para que haja uma 

comunicação concisa entre emissor e receptor, é necessário que os elementos que 

norteiam a comunicação estejam em harmonia. Também é importante salientar que o 

emissor e o receptor compreendam o mesmo código. Desta maneira, a mensagem 

pode assumir as mais diversas formas, podendo-se citar um simples texto informativo, 

ou até mesmo à persuasão em determinadas situações. 
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2.2 LINGUAGEM 

 

A linguagem pode ser definida como a capacidade dos seres humanos de interagirem 

e se comunicarem entre si. Quando se trata de linguagem, existem dois tipos que 

precisam ser citados, são eles a linguagem verbal e a não-verbal. 

A linguagem verbal é aquela em que são utilizadas apenas palavras, sejam elas de 

forma oral ou de forma escrita. Para Bakhtin (1986), “o livro, isto é, o ato de fala 

impresso, constitui igualmente um elemento da comunicação verbal. Ele é objeto de 

discussões ativas sob a forma de diálogo”. 

 

Figura 2 – Exemplo de comunicação verbal 

 

Fonte: http://www.dicasdosergio.com.br/wp-

content/uploads/2012/03/Suporte_401_nao_esta_respondendo.jpg 

 

A Figura 2 exemplifica a linguagem verbal com um pequeno diálogo entre um 

atendente de suporte de informática e uma usuária de computador. No decorrer da 

cena retratada, nota-se que a usuária contatou o atendente no intuito de registrar 

reclamação acerca de seu computador que, segundo ela, não mais estava lhe 

respondendo. O responsável pelo atendimento, por sua vez, de forma sarcástica e 

dando um teor de humor à estória, não demonstrou surpresa no fato do computador 

não querer responder à sua usuária, já que a mesma estava utilizando o Windows 

Vista, um sistema operacional não tão bem aceito pela sociedade devido aos seus 

constantes travamentos. 
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A linguagem não-verbal está presente no cotidiano das pessoas em todos os lugares. 

Como exemplo de linguagem não-verbal, podem-se citar as placas e objetos de 

sinalização de trânsito das rodovias e cidades. 

 

Figura 3 – Conjunto de emojis do aplicativo WhatsApp 

 

Fonte: https://sc.mogicons.com/resources/images/emoticons-list.png 

 

A Figura 3 representa um conjunto de símbolos utilizados pelo aplicativo WhatsApp. 

Cada símbolo possui um significado particular que, a depender da situação em que 

está sendo utilizado, não necessita de palavras para ser compreendido. 

Utilizando-se das formas verbal e não-verbal, também pode ser citada a comunicação 

mista, que como o próprio nome já sugere, faz uma junção entre as comunicações 

verbal e não-verbal. Como exemplo de comunicação mista, também podem ser 

citadas as placas de comunicação.  

 

Figura 4 – Placa que proíbe uso de computadores portáteis 

 

Fonte: http://i.imgur.com/ICoIQ.png 
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Na Figura 4, apresenta-se uma imagem e um segmento de texto que, juntos, possuem 

função de informar ao receptor que é proibido o uso de computadores portáteis 

naquele local. 

Um fato que deve ser observado é que o mais importante não é o tipo de linguagem 

que está sendo utilizado dentro do processo de comunicação, e sim se está havendo 

comunicação concisa e com o mínimo de ruídos entre o emissor e o receptor das 

mensagens. Havendo isto, pode-se afirmar que a comunicação foi bem-sucedida. 

 

2.3 LÍNGUA 

 

É um instrumento da comunicação, conceituado e definido por regras gramaticais 

específicas. Pode ser utilizada através de sons ou gestos, de forma organizada, 

objetivando a comunicação entre os indivíduos. A língua portuguesa, por exemplo, 

possui um caráter social que a faz pertencer a um conjunto de pessoas específico e é 

composta por uma série de regras e definições particulares. 

Sobre a existência da língua e utilização pelos grupos sociais, Saussure (1970) afirma 

que: 

 

A língua existe na coletividade sob a forma duma soma de sinais 
depositados em cada cérebro, mais ou menos como um dicionário cujos 
exemplares, todos idênticos, fossem repartidos entre os indivíduos. Trata-
se, pois, de algo que está em cada um deles, embora seja comum a todos 
e independe da vontade dos depositários. (SAUSSURE, 1970). 

 

Pode-se afirmar, então, que a língua, por ser tratada como uma ferramenta da 

coletividade, não pode ser modificada de forma arbitrária ou individual, objetivando 

atender a determinados indivíduos. Para que haja modificações nas regras que 

compõem a língua, deve-se verificar a real necessidade e se tais modificações 

atendem aos interesses coletivos das pessoas que compõem aquela sociedade que 

a utiliza. 

Como exemplo de língua utilizada no Brasil, além da língua portuguesa, pode-se citar 

a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, que é um conjunto de códigos e sinais 

definidos especificamente para facilitar a comunicação das comunidades surdas do 

país e é regulamentada pela Lei Federal nº 10.436 de 24 de abril de 2002, em cujo 

parágrafo 1º afirma ser “reconhecida como meio legal de comunicação e expressão (...) 
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do Brasil”. Desta forma, a LIBRAS encontra-se na posição de segunda língua oficial 

brasileira. 

A LIBRAS possui seu alfabeto próprio, com um conjunto de códigos e sinais. A 

informática possui uma série de ferramentas que possibilitam a aprendizagem e a 

divulgação da LIBRAS. 

 

Figura 5 – Interface de usuário do aplicativo Hand Talk 

Fonte: http://gazetavirtual.com.br/wp-content/uploads/2013/08/aplicativo-Hand-Talk.jpg 

 

A Figura 5 mostra o aplicativo Hand Talk, um dos mais utilizados do país para o ensino 

de LIBRAS. Este aplicativo auxilia os leitores, surdos ou não, a utilizarem a Língua 

Brasileira de Sinais.  

 

2.4 FALA 

 

É a comunicação oral do indivíduo. É considerado um ato individual, pois cada pessoa 

possui sua manifestação própria e utiliza os elementos da comunicação de forma 

particular, de acordo com a necessidade do momento em que é empregada. É a 

utilização do discurso, podendo esta ser integrada a gestos e comportamentos 

corporais que podem auxiliar na comunicação dos indivíduos envolvidos. 
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Beukelman e Mirenda (1998) definem fala como sendo: 

 

(...) a materialização da Língua na variante fônica, sendo realizada através 
de um processo de articulação de sons. Traduz-se no meio de 
comunicação mais comum e eficaz por constituir a forma que exige menos 
esforço e ser mais facilmente compreendida pelas pessoas. 
(BEUKELMAN e MIRENDA, 1998).  

 

Sobre a compreensão da fala de um indivíduo, Vygotsky (2000) afirma que: 

 

Para compreender a fala de outrem não basta entender as suas palavras 
– temos que compreender o seu pensamento. Mas nem mesmo isso é 
suficiente – também é preciso que conheçamos a sua motivação. 
Nenhuma análise psicológica de um enunciado estará completa antes de 
se ter atingido esse plano. (VYGOTSKY, 2000). 

 

Sobre a fala, há dois níveis que podem ser observados. O de fala coloquial, ou 

popular, que é geralmente utilizada no dia a dia das pessoas, mais recomendado para 

situações informais e cotidianas, onde não há preocupação com a norma culta e 

regras específicas da língua. Já o nível de fala formal, ou culto, geralmente é utilizado 

em situações que demandam uma formalidade maior, no qual as pessoas se 

preocupam em seguir as normas e regras gramaticais estabelecidas pela gramática 

normativa. 

 

2.5 VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

 

Variação linguística é um processo de modificação da língua devido a fatores 

históricos, regionais ou culturais. É a maneira como a língua é utilizada, de forma 

sistemática e coerente, levando em consideração o contexto em que a comunicação 

está ocorrendo. 

Em se tratando da língua portuguesa falada no Brasil, deve-se levar em consideração 

que diversos povos, culturas e idiomas foram mesclados durante o processo de 

colonização e formação do país. Sobre este processo e a língua portuguesa falada no 

Brasil, Bagno (2008) afirma que: 

 

(...) são faladas mais de dezenas de línguas diferentes, entre línguas 
indígenas, línguas trazidas pelos imigrantes europeus e asiáticos, língua 
surgidas das situações de contato nas extensas zonas fronteiriças com os 
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países vizinhos, além de falarem diversas línguas africanas trazidas pelas 
vítimas do sistema escravista. (BAGNO, 2004). 

 

Acerca da utilização de apenas um tipo de língua no país, Bagno (2008) ainda 

completa, dizendo que “o monolinguísmo é uma ficção” e que “não existe nenhuma 

língua no mundo que seja uniforme e homogênea”. 

Geraldi (1997) defende que: 

 

Língua é o conjunto das variedades utilizadas por uma determinada 
comunidade, reconhecidas como heterogêneas. Isto é, formas diversas 
entre si, mas pertencentes à mesma língua. (GERALDI, 1997). 

 

Em relação a este posicionamento de Geraldi, Freire (2007) fortalece ainda mais o 

conceito da heterogeneidade da língua, quando diz que: 

 

(...) é importante termos em mente que as línguas são heterogêneas, não 
são sistemas perfeitos, prontos, acabados. Pode haver nelas 
heterogeneidade de origem externa ou interna à língua, e a 
heterogeneidade de um tipo pode gerar também heterogeneidade do outro 
tipo. (FREIRE, 2007). 

 

A língua portuguesa falada no Brasil apresenta diversas variações linguísticas. As 

regiões geográficas brasileiras são exemplos claros destas variações. No entanto o 

meio onde a comunicação está ocorrendo também pode influenciar bastante na forma 

como as expressões são utilizadas. 

A variação linguística pode ser bem exemplificada durante o processo da 

comunicação on-line, com o uso do internetês. 
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Figura 6 – Diálogo utilizando Internetês 

 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-WSzpCcRnWQg/UGR1FYINFBI/AAAAAAAAAlg/IgZFaNd4etk/s1 

600/Internet%C3%AAs%C2%B4-+Variante+Lingu%C3%ADstica.gif 

 

A Figura 6 mostra uma charge, na qual um dos integrantes do diálogo se comunica 

através do uso do internetês. Nesta cena, dois dos personagens chamam a atenção 

de seu filho, mostrando-se preocupados com a utilização demasiada de recursos de 

bate-papo na internet. O filho, por sua vez, discorda dos pais, porém faz uso de 

internetês durante a resposta, evidenciando que a preocupação dos pais não é 

infundada. 

Embora os estudos sobre variação linguística encontrem, na atualidade, um grande 

desenvolvimento através de literatura específica, e apesar do fato que há um esforço 

muito grande para que esta discussão chegue a toda sociedade, é sabido que ainda 

é evidente uma postura preconceituosa em acolher os diversos níveis de fala como 

legítimos em sua expressividade e adequeção. 

Entre a maneira “correta” de falar e escrever, Bagno (2004) faz uma reflexão entre a 

norma culta da linguagem e as variações reais existentes na língua portuguesa, 

dizendo que: 

 

O que existe, de um lado, em termos de representação ou imaginário 
linguístico, é uma norma padrão ideal, inatingível, e do outro lado, em 
termos de realidade linguística e social, a massa de variedades reais, 
concretas, como se encontram na sociedade. (Bagno, 2008). 
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Cagliari (2007) faz uma reflexão acerca da complexa língua portuguesa escrita, tida 

como correta pela escola, e a comunicação oral, afirmando que: 

 

A escola comumente leva o aluno a pensar que a linguagem correta é a 
linguagem escrita, que a linguagem escrita é por natureza lógica, clara, 
explícita, ao passo que a linguagem falada é por natureza mais confusa, 
incompleta, sem lógica, etc., nada mais falso. A fala tem aspectos 
contextuais e pragmáticos que a escrita não revela, e a escrita tem 
aspectos que a linguagem oral não usa. (CAGLIARI, 2007). 

 

Diante disto, pode-se afirmar que a escola moderna necessita voltar sua atenção ao 

respeito às variações da língua e suas expressividades, pois esta postura demonstra 

igual respeito aos grupos que se formam na sociedade. E nesta sociedade aqui 

mencionada, também se inclui o ciberespaço, um território da mesma forma definido 

pela língua e suas diferentes formas de uso. 

 

 

2.6 A LINGUAGEM NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ATUAIS 

 

A linguagem a ser utilizada pelos seres humanos vai depender do contexto e de onde 

o processo comunicativo esteja inserido, bem como dos meios e recursos que estão 

sendo utilizados no momento. Se nos primeiros anos do século XIX a televisão 

começava a ganhar forma, o século XXI com certeza já está muito além do que os 

primeiros cientistas imaginavam naquela época. A era da informação e, 

consequentemente, a evolução dos meios de comunicação, teve seu grande 

fortalecimento em meados do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial (1940-

1945).  

Foi a partir deste período da história, já com o advento da Terceira Revolução 

Industrial, que as tecnologias como rádio, televisão e principalmente a internet foram 

desenvolvidas e alcançaram grande notoriedade no mundo inteiro. No início de tudo, 

era difícil imaginar que um dispositivo como o aparelho celular pudesse enviar e 

receber mensagens de texto de um continente para o outro em fração de segundos, 

tampouco que uma televisão pudesse gravar sua programação para que os usuários 

assistissem no horário de sua preferência. Uma chamada de vídeo era algo até então 

inimaginável para os desenvolvedores dos primeiros aparelhos telefônicos. Os 

inventores da bússola muito provavelmente não esperavam que ela evoluiria a tal 
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ponto de transformar-se num moderno aparelho de GPS - Global Positioning System, 

no português, “Sistema de Posicionamento Global”. 

A era da informação teve seu grande ápice a partir da popularização da internet, fato 

este que ocorreu em meados da década de 80, já no século XX. Foi a partir daí que 

os meios de comunicação passaram – e continuam passando – por grandes 

mudanças e evoluções notórias. Jornais impressos e revistas transformaram-se em 

conteúdos digitais, podendo ser acessados por uma quantidade muito maior de 

pessoas, em uma grande velocidade. Um teste nuclear fracassado, ocorrido na Ásia, 

chega ao conhecimento dos americanos em questão de poucos minutos, ou até 

segundos. Isso era algo impossível de ocorrer antes da popularização da internet. 

Computadores, notebooks, smartphones e tablets são alguns dos principais 

dispositivos responsáveis pela disseminação da informação. Qualquer um desses 

quatro dispositivos, conectados à internet, possuem alta capacidade, tratando-se de 

comunicação nos dias atuais. 

 

2.7 A LINGUAGEM NA COMUNICAÇÃO ON-LINE 

 

A comunicação on-line vem conquistando um papel de destaque e extrema 

importância nos dias atuais. Está revolucionando o mundo devido ao seu dinamismo 

e interatividade. Praticidade e agilidade também são características marcantes e 

altamente relevantes neste processo. Pode ser utilizado para os mais diversos fins e 

das mais diversas formas, desde os sites e blogs de notícias, substituindo os cada vez 

menos utilizados jornais e revistas impressos, aos comunicadores instantâneos, em 

substituição das cartas e telegramas. 

Além de possuir algumas das características definidas nas teorias da comunicação 

propostas pelo Diagrama de Jakobson, presente na Figura 1, do item 2.3 deste 

trabalho, a comunicação on-line também terá um emissor ou remetente, que, neste 

caso será chamado de escritor. O receptor da mensagem, ou destinatário, também 

pode ser chamado de leitor. O código, por sua vez, é um dos destaques deste 

processo comunicativo, haja vista que os envolvidos na comunicação irão definir a 

maneira que a mensagem será organizada. O canal de comunicação, neste caso, 
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será um dos diferentes meios de comunicação on-line disponíveis no mercado, 

podendo ser desde um aplicativo de mensagens instantâneas, a um site ou loja virtual. 

A internet é a base da existência da comunicação on-line. Sem internet, não há como 

ocorrer tal comunicação. Moura (1998) definiu a internet como sendo: 

 

Uma rede mundial de computadores ligados entre si e que usam um 
protocolo de ligação comum (TCP/IP), partilhando dados da mais diversa 
ordem. Estar ligado a esta rede global significa ter acesso a um novo 
mundo de possibilidades, que eram impensáveis há uns anos atrás. A 
Internet veio revolucionar o nosso mundo de comunicação, possibilitando-
nos aceder a bibliotecas, livrarias, universidades, grupos de investigação, 
professores, etc., dos mais variados cantos do mundo. (MOURA, 1998). 

 

Sobre a importância da informática e sua ligação direta com a comunicação, Levy 

(1994) afirma que: 

 

Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no 
mundo das comunicações e da Informática. As relações entre os homens, 
o trabalho, a própria inteligência, dependem, na verdade, da metamorfose 
incessante de dispositivos informacionais de todos os tipos. Escrita, 
leitura, visão, audição, criação e aprendizagem são capturados por uma 
Informática cada vez mais avançada. (LEVY, 1994). 

 
 

A utilização da internet como canal de comunicação acaba por influenciar 

veementemente na maneira como a escrita é utilizada. Há diversos estudos, conceitos 

e definições sobre o internetês, termo este que será explorado mais adiante nesta 

pesquisa. A norma culta da linguagem vai sendo deixada de lado em diversas 

situações. Abreviações de palavras e símbolos estão sendo cada vez mais utilizados 

na comunicação. 

Mais adiante serão discutidos se esta forma de comunicação influencia de maneira 

positiva ou negativa na vida das pessoas. 

Com a popularização da internet e dos smartphones, foram surgindo diversos sites, 

aplicativos e, principalmente, as mídias sociais, que facilitaram bastante o processo 

comunicativo, seja ele de caráter informativo, profissional, comercial, ou até mesmo 

de entretenimento.  

Há quem confunda os termos, mas é importante salientar que o significado de “rede 

social” é diferente do de “mídia social”. Portanto, para que o entendimento fique claro, 
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Altermann (2010) afirma que “uma rede social é um grupo de pessoas que tem algum 

nível de relação ou interesse mútuo”. Para Cardoso (2016): 

 

O termo rede social, ou então “relationship site” (site de relacionamento), 
deixa mais do que claro em seu nome de que se trata de um espaço criado 
na internet onde os usuários ficam conectados em grupos, como, por 
exemplo, as comunidades do falecido Orkut, as listas do Twitter, dentre outras 
opções (...). (CARDOSO, 2016). 

 

Tratando-se de mídia social, Cardoso (2016) completa, dizendo que: 

 

A mídia social, ou então “new media” (nova mídia), nada mais é do que o 
nome para as plataformas que as empresas utilizam para se comunicar com 
seus clientes e pessoas em geral. Essa comunicação acontece por meio do 
Facebook, Twitter, Blogger, Instagram, dentre outras redes sociais. 
(CARDOSO, 2016). 

 

O próximo tópico tem por objetivo mostrar algumas das principais mídias sociais 

disponíveis no mercado. A utilização dessas ferramentas se dá com objetivo de 

estabelecer comunicação entre os mais diversos grupos. 

 

2.8 CONHECENDO E CARACTERIZANDO AS PRINCIPAIS MÍDIAS SOCIAIS 

 

As mídias sociais surgem graças à necessidade de interação dos seres humanos. O 

portal Marketing de Conteúdo 1divulgou uma matéria e atualizou a mesma no mês de 

fevereiro do presente ano, a qual contém uma lista das 11 (onze) mídias sociais mais 

utilizadas por usuários do Brasil. 

Esta lista, graças a sua grande popularidade no mundo, é liderada pelo Facebook, 

que vai seguido de WhatsApp, Messenger, Youtube, Instagram, Google+, Skype, 

Twitter, LinkedIn, Snapchat e Pinterest.  

É importante salientar que cada uma das mídias sociais existentes no mercado possui 

suas características próprias e adotam estratégias que estão voltadas a um tipo de 

público. Nos subtópicos a seguir, serão apresentadas as 3 (três)  mídias sociais mais 

utilizadas no Brasil, de acordo com a pesquisa citada. Esta seleção foi realizada 

porque acredita-se que estas mídias são as mais influenciadoras no uso da escrita 

                                                             
1 http://marketingdeconteudo.com/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil 
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específica da internet. Buscar-se-á apontar, em cada uma, as características que 

levam os usuários a utilizarem o internetês. 

 

2.8.1 Facebook 

 

A rede social Facebook surgiu nos Estados Unidos, em fevereiro de 2004 e é de 

propriedade da empresa Facebook Inc., a qual tem como presidente e principal 

acionista o americano Mark Zuckerberg. Oito anos após sua fundação, já no início de 

2012, a rede social de Zuckerberg atingia a marca histórica de 1 bilhão de usuários 

registrados, fato este que lhe renderia o posto de rede social mais popular do mundo. 

É válido ressaltar que até os dias atuais se mantém no topo da lista e está longe de 

ser alcançado pelo segundo colocado. 

Os números de usuários do Facebook são um capítulo à parte. No final de 2016, a 

empresa anunciou que sua rede social alcançou a marca de 1,86 bilhões de pessoas 

registradas. Isso quer dizer que se a rede social fosse um país, ela teria mais usuários 

conectados do que o número habitantes do país mais populoso do mundo atualmente, 

a China possui cerca de 1,371 bilhões de pessoas. Outro fato é que a China, que 

possui bloqueio para com o Facebook, ou seja, os seus habitantes possuem perfil no 

site. 

Quando o Facebook surgiu, seu objetivo era o de conectar perfis virtualmente 

estudantes universitários e fazer com que os mesmos interagissem entre si, através 

de seus perfis pessoais. As formas de interação encontradas na rede social são as 

“curtidas”, “comentários” e “compartilhamentos” de conteúdo, bem como os chats, 

através dos quais os usuários conseguem manter diálogos ou conversas em grupos 

de pessoas. Após reunir uma quantidade significativa de usuários cadastrados, o 

Facebook ampliou sua visão e passou a ter uma um maior foco para o mundo 

empresarial, permitindo que as empresas pudessem criar “páginas” para divulgar seus 

produtos e serviços. 

Recentemente, o Facebook declarou uma nova mudança em seu foco, investindo nas 

“transmissões ao vivo”, através da qual os usuários conseguem emitir suas ações em 

tempo real, com vídeos, também permitindo que haja interação entre seus seguidores. 
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Independente da ação adotada pela empresa, o fato é que graças ao gigantesco 

número de usuários ativos, o Facebook é um dos responsáveis por ditar as regras de 

comportamento nas redes sociais, devido à sua imensa capacidade de reproduzir 

conteúdo. 

A mídia social Facebook está subdividida em blocos de ferramentas. Desta forma, há 

diversas maneiras de interação entre seus usuários. Tratando-se da linguagem e da 

comunicação on-line, algumas destas ferramentas devem ser particularmente 

observadas, dentre elas podem ser citadas as páginas, os murais de recado e os 

chats. Cada um destes recursos tem sua maneira particular de funcionamento e 

utilização.  

As páginas são utilizadas para publicação de algum conteúdo específico, definido 

pelo(s) seu(s) criador(es). A partir destas publicações, os usuários, caracterizados 

como receptores neste processo de comunicação, são capazes de interagir com os 

emissores do conteúdo postado, bem como com os demais usuários. A maneira como 

a escrita será utilizada vai depender muito do objetivo da página. As de cunho 

profissional publicam informações inerentes a um produto, serviço ou empresa, 

geralmente utilizando-se de uma linguagem mais técnica, cuidadosamente elaborada. 

Os comentários destes conteúdos, por sua vez, já não carecem tanto de uma 

linguagem técnica. Desta forma, os usuários costumam escrever mais livremente, 

fazendo o uso de recursos mais informais da linguagem, como as abreviações de 

palavras e frases. Os murais de recado são de cunho pessoal. Neste espaço está 

presente a liberdade de escrita de cada usuário. Assim como as páginas, também 

pode haver interação entre pessoas, às quais também ocorrem utilizando-se da 

informalidade, em sua maioria. Os chats são as interações que ocorrem em forma de 

conversas entre usuários, podendo ocorrer entre duas ou mais pessoas ao mesmo 

tempo. É nos chats que se encontram as interações mais informais e ágeis. Devido à 

sua agilidade, o internetês, que são a abreviação e utilização de recursos que facilitem 

a escrita, pode ser melhor observado neste meio. 

 

2.8.2 WhatsApp 

 

O WhatsApp foi criado por um ucraniano radicado nos Estados Unidos, Jan Koum, no 

ano de 2009, em parceria com o americano Brian Acton. A ideia inicial era criar um 
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aplicativo de comunicação instantânea, uma espécie de agenda telefônica, 

disponibilizando-o apenas para o sistema operacional iOS (Apple). No entanto, a 

popularização foi tão grande que os criadores se viram na obrigação de também 

disponibilizá-lo para outras plataformas, como o Android (Google) e Windows Phone 

(Microsoft). O que seria apenas a substituição das mensagens de texto dos celulares 

se tornaria algo muito grandioso, até então inimaginável por parte dos seus criadores. 

Desde seu lançamento, em 2009, diversas atualizações foram lançadas para o 

WhatsApp, dentre elas a possibilidade do envio de imagens, áudios e vídeos, 

funcionalidades que não estavam presentes nas primeiras versões do aplicativo. 

Recentemente, foram implementadas as chamadas de voz e vídeo, bem como o 

recurso de histórias, que permite que os usuários compartilhem imagens e pequenos 

vídeos em uma espécie de “linha do tempo” similar à do Facebook. 

Além da função de bate-papo entre dois usuários, o aplicativo também permite a 

comunicação entre grupos de pessoas. Algumas das principais características do 

WhatsApp são o seu imediatismo e agilidade que fazem com que o tornem meios 

práticos de comunicação. Esta praticidade acaba por influenciar na maneira como a 

linguagem será utilizada. 

Os diálogos entre usuários geralmente são marcados pela informalidade, permitindo 

que recursos do internetês também sejam utilizados, de modo a facilitar e agilizar a 

forma como as mensagens são transmitidas. Abreviaturas e utilização de símbolos 

são encontradas muito facilmente na utilização do WhatsApp. 

 

2.8.3 Messenger 
 

O Messenger é a ferramenta de bate-papo do Facebook. O que coloca este aplicativo 

na lista dos mais utilizados do mundo é a obrigatoriedade da realização do download 

por todos os usuários do aplicativo do Facebook no sistema Android, bem como a 

facilidade de acesso, pois todo usuário do Facebook, por padrão, já possui e pode 

desfrutar de um perfil no Messenger. 

Recentemente, também implementou as ferramentas de histórias na linha do tempo e 

transmissões ao vivo. Está mais do que claro que a Facebook Inc. considera que as 
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transmissões ao vivo são tendência no mundo atual, visto que implementou a 

ferramenta em diversos aplicativos de propriedade da empresa. 

Tal qual o WhatsApp, uma das principais características do Messenger é a agilidade 

em que a comunicação pode ocorrer entre os usuários do serviço. Os diálogos 

costumam ser simples e diretos, utilizando-se da praticidade e da informalidade. 

Sinais de internetês também são facilmente identificados nesta ferramenta. 

Abreviaturas e utilização de emoticons são utilizados a todo instante, fazendo com 

que as interações sejam sempre muito simples e constantes entre os usuários. 

 

 

2.9 INTERNETÊS – SURGIMENTO E EVOLUÇÃO 

 

O internetês é um tipo de linguagem que ganhou espaço no mundo, principalmente 

devido à massiva popularização da internet. No Brasil, este fenômeno ganha forças a 

partir dos anos 90. É uma forma de escrita em que seus usuários geralmente estão 

despreocupados com a norma culta da linguagem. O objetivo é fazer entender e ser 

entendido, deixando em segundo plano as regras de como a escrita formal é 

desenvolvida. A utilização de abreviaturas e emoticons é constante na comunicação 

em que é detectado o uso do internetês. 

As professoras e pesquisadoras da UNESP – Universidade Estadual Paulista, 

Komesu e Tenani (2015), afirmam que: 

 

Numa primeira aproximação ao tema, internetês pode ser definido como 
forma grafolinguística que se difundiu em bate-papos virtuais e 
comunicadores instantâneos, de forma geral; também em blogs, 
microblogs e demais redes sociais. É reconhecido por registro escrito 
divergente do da norma culta. (KOMESSU; TENANI, 2015). 

 

Ainda sobre o surgimento do internetês e sua relação com a agilidade da escrita, 

Othero (2004) afirma que: 

 

Uma nova forma de escrita característica dos tempos digitais foi criada. 
Frases curtas e expressivas, palavras abreviadas ou modificadas para que 
sejam escritas no menor tempo possível – afinal, é preciso ser rápido na 
internet. Como a conversa é em tempo real e pode se dar com mais de 
um usuário ao mesmo tempo, é preciso escrever rapidamente. (OTHERO, 
2004). 
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Diante disto, surge a primeira justificativa para a utilização do internetês: agilidade na 

comunicação. Utilizar-se de abreviaturas e imagens para demonstrar sentimentos 

também é algo que o internetês proporciona aos seus usuários. O encurtamento das 

palavras e os emoticons serão melhor tratados nos tópicos que seguem. 

 

 

2.9.1 Internetês – Da utilização de abreviaturas 

 

De acordo com o Dicionário Aurélio, versão para internet, abreviatura seria o “1. Ato 

ou efeito de abreviar. 2. Modo de escrever uma palavra com menos letras que as 

requeridas pelos sons e articulações que tem”. Tratando-se do internetês, esta 

definição está totalmente de acordo com sua utilização. 

O uso de abreviaturas é uma das principais formas de se utilizar o internetês. A 

justificativa de encurtar as palavras ou segmentos de texto por parte de seus 

utilizadores é a busca da agilidade no processo comunicativo. Por se tratar de um 

processo dinâmico, em que geralmente duas ou mais pessoas estão aguardando 

respostas dos interlocutores envolvidos, a agilidade é empregada, deixando em 

segundo plano as regras de língua e a sua norma culta. Para que a comunicação com 

uso do internetês possa atingir seu objetivo basta que os interlocutores se façam 

entender e sejam entendidos.  

A Figura 7 mostra um diálogo que ocorreu na mídia social WhatsApp, onde dois 

amigos conversam informalmente. Há utilização do internetês em praticamente todo 

o texto. Pode ter ficado um pouco confuso para o leitor que não esteja habituado com 

esse modelo de escrita, no entanto há quem leia e entenda sem nenhuma dificuldade. 

Levando-se em consideração que houve consenso no entendimento de ambas as 

partes envolvidas no processo, neste caso o emissor e o receptor da mensagem, 

também pode-se concluir que houve comunicação, mesmo que os elementos da 

gramática normativa e suas regras formais de escrita não tenham sido tidos como 

essenciais. 
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Figura 7 – Diálogo com uso do Internetês, no aplicativo WhatsApp 

 

Fonte: Produzida pelo autor. 

 

A Figura 8, por sua vez, mostra o mesmo diálogo estruturado na Figura 7, com uma 

única diferença: desta vez, os interlocutores se preocuparam mais com as regras da 

gramaticais da gramatica normativa. Ainda assim, há resquícios da fala coloquial, do 

uso do internetês, pois pode-se observar a utilização de emoticons no decorrer das 

mensagens. Os emoticons, neste caso, indicam algum tipo de sentimento por parte 

dos interlocutores que, por questões de agilidade, representam os significados através 

de imagens. 

 
Figura 8 – Diálogo com uso parcial do Internetês, no aplicativo WhatsApp 

 

Fonte: Produzida pelo autor. 
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No tópico a seguir, os emoticons serão apresentados e poderão ser melhor 

entendidos, com um breve histórico de surgimento e sua utilização na comunicação 

on-line. 

 

 

2.9.2 Internetês – Da utilização de emoticons 

 

De acordo com a BBC Brasil (2012), os emoticons surgiram por volta de 1862, muito 

tempo antes da popularização da internet. Os primeiros foram criados por Scott 

Fahlman, professor de Ciência da Computação da Universidade de Carnegie Mellon, 

nos Estados Unidos. Fahlman justificou o uso de símbolos para dar sentimento aos 

textos, criando inicialmente duas únicas combinações de caracteres especiais para 

expressá-los. A partir de então, passou a utilizar os caracteres “ =) ” quando gostaria 

de demonstrar felicidade e “ =( “ para expressar tristeza. 

Um dos grandes responsáveis pela popularização dos emoticons foi o software MSN 

MESSENGER, de propriedade da Microsoft, e a rede social Orkut, os quais tiveram 

grandes destaques no Brasil por volta de 2009. Ambos foram descontinuados 

recentemente por seus desenvolvedores. No entanto, o legado deixado por eles vem 

sendo utilizado atualmente pelo Facebook, WhatsApp, Messenger e outras mídias 

sociais. 

Obviamente, os emoticons também evoluíram muito desde a sua criação em 1862. 

Atualmente os usuários conseguem encontrar praticamente um tipo de emoticon para 

cada sentimento que queira expressar em um aplicativo ou rede social que esteja 

utilizando. A utilização de caracteres foi substituída por pequenos desenhos, estes 

cada vez mais elaborados. 

A Figura 9 mostra como foram formados alguns dos primeiros emoticons. Pode-se 

observar a utilização de caracteres especiais, como é o caso dos dois pontos “: ”, 

ponto e vírgula “; ” e parênteses “ () “ em sua grande maioria. Nos dias atuais, alguns 

programas já reconhecem e transformam os antigos emoticons nos utilizados 

atualmente. 
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Figura 9 – Primeiros emoticons e seus significados 

 

Fonte: https://articles-images.sftcdn.net/wp-content/uploads/sites/7/2011/07/Emoticons-

Populares.png 

A Figura 10 mostra um conjunto de emoticons que pode ser facilmente encontrado em 

diversos aplicativos de mídias sociais e diversos softwares. O que anteriormente 

utilizava apenas os caracteres especiais em sua composição, agora passa a ter uma 

forma de desenho mais elaborada. 

 

Figura 10 – Emoticons atuais e seus significados 

 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-K-UveOj31XQ/UY_dWgXI-PI/AAAAAAAAExc/DnKbRy_ 

hSSI/s1600/atalhos+smiles+atalhox.png 

http://2.bp.blogspot.com/-K-UveOj31XQ/UY_dWgXI-PI/AAAAAAAAExc/DnKbRy_


38 
 

 

Um fato válido de ser ressaltado é que os emoticons, por possuírem um certo apelo 

visual aliado ao texto, auxilia e acelera na compreensão de sentimentos que 

porventura são demonstrados pelos interlocutores das conversas. 

  

 

2.10 A INFLUÊNCIA DO INTERNETÊS NA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

É fundamental que a sociedade reconheça que o internetês já é uma realidade 

presente no cotidiano, cuja influência pode ser notada facilmente na escrita, nos mais 

diversos meios de comunicação digital. Um fator importante sobre a utilização do 

internetês é que este não necessita ser tido como uma ameaça à língua portuguesa. 

Ao contrário, deve ser reconhecido como uma variação linguística legítima. 

Uma das principais preocupações dos linguistas com o surgimento do internetês era 

a de que este poderia vir a prejudicar a língua portuguesa. Sobre esta questão, a 

professora Sylvia Bittencourt (2005) afirma que "como tudo na vida, é preciso ter bom 

senso e saber a hora de usar as coisas". Portanto, o segredo da utilização do 

internetês é que os usuários tenham o cuidado necessário para que não haja invasão 

dos espaços. Saber onde e quanto utilizar dos recursos da língua são fundamentais 

para que a comunicação não seja prejudicada. 

Deste modo, é fundamental que os interlocutores possuam conhecimento das regras 

que norteiam a escrita formal e observar o meio no qual estejam se comunicando, 

com a percepção de qual tipo de mensagem devem utilizar, adequando-a à linguagem 

e ao contexto em que estejam inseridos no processo comunicativo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa de campo foi desenvolvida no intuito de analisar a influência do uso do 

internetês na escrita de alunos dos cursos integrados do Instituto Federal da Bahia, 

campus Valença. Para o desenvolvimento desta análise, foram realizadas atividades 

que visavam considerar tanto a escrita formal e sua observância às normas padrão 

da língua portuguesa, quanto a informal, no qual se pudesse observar as 

expressividades da escrita mais livre. 

A pesquisa foi subdividida em duas etapas, tendo ambas ocorrido sob supervisão do 

professor de língua portuguesa da turma. Durante a primeira etapa, foi solicitado que 

os participantes redigissem um texto dissertativo-argumentativo dentro das normas-

padrão da gramática normativa, com o tema “sexo na adolescência”. É válido ressaltar 

que esta problemática foi escolhida devido ao fato de ser um tema recorrente dentro 

do público-alvo escolhido, que se tratava de jovens e adolescentes. A segunda etapa, 

por sua vez, trazia uma proposta de discussão diferenciada. Seria utilizado o mesmo 

tema da etapa anterior, no entanto as discussões ocorreriam em um ambiente virtual, 

que propiciasse a sensação de maior liberdade de expressão, no caso, a Rede Social 

Facebook. 

No decorrer deste capítulo, serão apresentados os recursos metodológicos utilizadas 

na pesquisa, como o estudo de caso, a abordagem indutiva, o modelo de pesquisa 

qualitativa e suas particularidades. Além disso, também será apresentada uma análise 

dos sujeitos pesquisados, a descrição das duas fases e uma discussão dos resultados 

encontrados. 

 

3.1 A ABORDAGEM INDUTIVA E A PESQUISA QUALITATIVA 

 

A abordagem indutiva é um método de pesquisa que leva em consideração um 

determinado número de casos reais, fazendo com que os resultados possam ser 

generalizados para um total absoluto. Sobre o método indutivo, Santiago (2012) afirma 

que: 

 

“É um tipo de raciocínio ou argumento que parte de uma premissa 
particular para atingir uma conclusão universal. É o processo pelo qual, 
dadas diversas particularidades, chegamos a uma generalização. Assim, 
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podemos dizer que o raciocínio indutivo é um argumento no qual a 
conclusão tem uma abrangência maior que as premissas”. (SANTIAGO, 
2012) 

 

A abordagem indutiva é basicamente subdividida em três etapas, sendo elas a 

observação, a descoberta das relações entre elas e a generalização das reações. A 

fase de observação tem por objetivo encontrar as semelhanças existentes entre os 

objetos pesquisados. No caso desta pesquisa, as semelhanças foram observadas a 

partir de um questionário aplicado nos participantes, conforme os resultados serão 

descritos nos tópicos seguintes. 

Elementos como as semelhanças de faixa etária, nível de escolaridade, interesse pelo 

tema abordado, frequência no ambiente escolar, utilização das mesmas redes sociais, 

quantidade de consumo diário e semanal de Internet, dentre outros fatores, deram 

embasamento para que este estudo oferecesse a possibilidade da indução, e sendo 

que pode ser generalizado para um universo maior de pessoas. 

Por se tratar de um estudo cujo objetivo principal é a interpretação dos discursos e 

comportamentos dos sujeitos pesquisados, evidencia-se a caracterização de uma 

pesquisa qualitativa. No caso em questão, procurou-se identificar se a postura dos 

alunos ao se expressarem na escrita formal e informal apresentava a influência do 

internetês. A partir deste ponto de vista, pode-se inferir que, nas análises, o elemento 

fundamental foi o modo de interagir, assim como as ferramentas utilizadas, 

caracterizando um estudo fundamentalmente qualitativo. Em relação a este método 

de pesquisa, Terence e Filho (2006) defendem que: 

Na abordagem qualitativa, o pesquisador procura aprofundar-se na 
compreensão dos fenômenos que estuda – ações dos indivíduos, grupos 
ou organizações em seu ambiente e contexto social – interpretando-os 
segundo a perspectiva dos participantes da situação enfocada, sem se 
preocupar com representatividade numérica, generalizações estatísticas 
e relações lineares de causa e efeito. (TERENCE e FILHO, 2006). 

 

Godoy (1995) discorre sobre a importância da pesquisa qualitativa para o estudo 

desenvolvido com seres humanos, afirmando que: 

Hoje em dia a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as 
várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres 
humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos 
ambientes. (GODOY, 1995). 
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Esta pesquisa e todo o conteúdo disponibilizado apresentarão contribuições 

importantes para a sociedade, principalmente no que diz respeito ao comportamento 

de estudantes com a escrita em ambiente escolar, pois tratando-se de um método 

qualitativo, fará um aprofundamento interpretativo em questões particulares dos 

indivíduos pesquisados. Isto poderá fazer com que ações sejam tomadas a partir dos 

resultados encontrados, a fim de buscar uma reflexão para que haja adequação por 

parte dos próprios alunos sobre quando e onde se deve utilizar cada modalidade de 

escrita, seja ela formal ou informal. 

Os tópicos a seguir darão maiores detalhes de como ocorreu o desenvolvimento do 

trabalho, descrevendo os passos da pesquisa e analisando os demais gráficos 

construídos a partir dos dados obtidos. 

 

3.2 ESTUDO DE CASO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida através da metodologia de estudo de caso, cujo 

propósito é reunir informações detalhadas e sistemáticas sobre um fenômeno 

(PATTON, 2002). Yin (2005) afirma que “o estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real”. 

Devendo ser desenvolvido com utilização de provas e fontes, os estudos de caso 

possuem metodologias que podem ser aplicados em diversas situações-problema. 

Através deste método, o pesquisador em questão tem a possibilidade de desenvolver 

material de comprovação de hipóteses e situações propostas. Sobre a maneira como 

o estudo de caso ocorre, Martins (2008) afirma que: 

 

Mediante um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o 
estudo de caso possibilita a penetração em uma realidade social, não 
conseguida plenamente por um levantamento amostral e avaliação 
exclusivamente quantitativa. (MARTINS, 2008). 

 

O método de estudo de caso foi escolhido, pois trata-se de uma investigação empírica 

que ocorre dentro de um contexto social dos participantes, utilizando-se da realidade 

social como fim para obtenção dos resultados. 
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O tópico a seguir fará uma ampla apresentação dos sujeitos pesquisados. Esta análise 

foi importante para que o pesquisador pudesse conhecer as características 

particulares e as generalizações existentes entre os participantes da pesquisa. 

 

3.3 ANÁLISE DOS SUJEITOS PESQUISADOS 

 

Com o intuito de conhecer melhor o universo pesquisado, foi elaborado um 

questionário contendo 13 perguntas de múltipla escolha. Os sujeitos pesquisados 

foram submetidos a este questionário e o responderam utilizando computador com 

acesso à Internet. Foram levados em consideração aspectos relacionados à 

frequência de utilização de Internet, locais e dispositivos de acesso, tempo de uso 

diário, cadastro em redes sociais e utilização de internetês no dia-a-dia dos 

entrevistados. 

O gráfico 01 mostra que, em um universo de vinte e seis estudantes que participaram 

da pesquisa, apenas 11,54% deles, ou seja, somente 3 participantes estão com idade 

entre os 18 e os 20 anos. Por outro lado, a grande maioria dos pesquisados, o que 

corresponde a 88,46% deles, encontram-se com idade entre os 15 e os 17 anos. 

 

Gráfico 01 – Faixa etária dos participantes da pesquisa de campo 

 

Fonte: banco de dados da pesquisa 

 

Quanto à frequência semanal de acesso à internet, o gráfico 02 mostra que 84,62% 

dos alunos afirmaram utilizar a rede mundial de computadores todos os dias da 

semana, enquanto que apenas 15,38% disseram realizar este acesso com uma 
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frequência que varia de 4 a 6 dias semanais. Não houve ocorrência em que alunos 

afirmaram não ter acesso à internet. 

 

Gráfico 02 – Frequência semanal de acesso à Internet 

 

Fonte: banco de dados da pesquisa 

 

No que diz respeito à quantidade de horas que permanecem conectados, o gráfico 03 

mostra que, dos entrevistados, 11,54% informaram que acessam internet de 0 a 2 

horas por dia; 23,08% têm acesso de 3 a 4 horas diárias; 15,35% disseram acessar 

de 5 a 6 horas por dia, enquanto que 50% deles afirmaram que acessam e ficam 

conectados durante mais de 7 horas por dia. 
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Gráfico 03 – Frequência diária de acesso à Internet 

 

Fonte: banco de dados da pesquisa 

 

Com relação aos locais onde os alunos costumam realizar o acesso à Internet, esta 

pergunta permitia que o participante marcasse mais de uma resposta. Sendo assim, 

o gráfico 04 mostra que 96,15% dos entrevistados afirmaram que possuem acesso à 

Internet em suas próprias casas; 3,85% dizem acessar no trabalho; 61,54% também 

afirmaram que costumam acessar na escola; 42,31% na casa de amigos e 3,85% 

informaram que acessam Internet em todos os lugares. 

 

Gráfico 04 – Locais de acesso à Internet 

 

Fonte: banco de dados da pesquisa 
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Sendo outra questão que permitia mais de uma escolha por entrevistado, o gráfico 05 

mostra quais dispositivos os participantes da pesquisa costumam utilizar com mais 

frequência para acessar a Internet. Dentre os dados coletados, 46,15% informaram 

que o acesso era mais frequente a partir de computadores de suas próprias casas; 

15,38% informaram ter acesso através de computadores de amigos ou familiares; 

23,08% responderam que acessam no laboratório da escola; 96,15% afirmaram 

acessar através de celulares ou smartphones e apenas 7,69% disseram que o acesso 

ocorre a partir de tablets. 

 

Gráfico 05 – Dispositivos utilizados para realizar acesso à Internet 

 

Fonte: banco de dados da pesquisa 

 

Dando continuidade aos questionamentos, a pesquisa procurava saber quais eram os 

principais interesses dos alunos, enquanto utilizavam a Internet. Conforme pode ser 

observado no gráfico 06, 69,23% costumam realizar pesquisas escolares na Internet; 

42,31% também afirmaram que a utilizam para busca de notícias; 100% dos 

entrevistados dizem acessar redes sociais; 38,46% informaram que utilizam para 
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envio e recebimento de E-mails; 65,38% costumam assistir seriados e 3,85% dizem 

buscar pornografia. 

 

Gráfico 06 – Interesse dos participantes ao utilizar Internet 

 

Fonte: banco de dados da pesquisa 

 

Com relação à utilização de redes sociais, o gráfico 07 indica que 100% dos 

participantes da pesquisa possuem cadastro em alguma rede social, fato este que 

facilitou em muito esta pesquisa. 

 

Gráfico 07 – Quantidade de participantes que possuem cadastro em redes sociais 

 

Fonte: banco de dados da pesquisa 
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Foi questionado sobre quais redes sociais e outras mídias on-line os participantes 

utilizam com maior frequência, sendo que as três mais utilizadas, de acordo com suas 

respostas foram o WhatsApp, com 96,15%, o Facebook, com 84,62% e o Youtube, 

com 80,77%. A relação completa das redes citadas pode ser visualizada no gráfico 

08. 

 

Gráfico 08 – Utilização de redes sociais e afins com maior frequência 

 

Fonte: banco de dados da pesquisa 

 

O gráfico 09 mostra a utilização de abreviações, que são recursos de internetês, 

enquanto utilizam as redes sociais citadas no gráfico 08. Conforme pode ser 

observado, 34,62% deles afirmam que utilizam o internetês com muita frequência, já 

outros 46,15% dizem utilizar de forma moderada, enquanto que 19,23% revelam que 

quase nunca utilizam os recursos. Nenhum dos participantes informou nunca utilizar 

do internetês enquanto acessam as redes sociais. 
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Gráfico 09 – Utilização de abreviações enquanto acessam redes sociais 

 

Fonte: banco de dados da pesquisa 

 

Foi questionado se consideram importante a utilização de abreviações durante a 

utilização das redes sociais. Desta forma, o gráfico 10 mostra que 61,54% consideram 

ser importante e afirmam que a utilizam, por outro lado, 26,92% também consideram 

que são importantes, mas preferem não utilizar, enquanto que apenas 11,54% dos 

entrevistados não consideram ser um recurso útil. 

 

Gráfico 10 – Importância da utilização de abreviações na escrita virtual 

 

Fonte: banco de dados da pesquisa 
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Questionados sobre a influência da utilização do internetês na escrita formal das 

pessoas, o público ficou bem dividido. O gráfico 11 mostra que 50% deles consideram 

que o internetês influencia na escrita formal das pessoas, enquanto que a outra 

metade desconsidera que sua utilização influencie. 

 

Gráfico 11 – Influência do Internetês na escrita formal 

  

Fonte: banco de dados da pesquisa 

 

Com relação a já ter sido prejudicado por conta da utilização do internetês, o gráfico 

12 mostra que 73,08% dos entrevistados afirmam nunca ter tido nenhum tipo de 

prejuízo, enquanto que 26,92% informam já ter sofrido com isso. 

 

Gráfico 12 – Prejuízos quanto ao uso do internetês 

 

Fonte: banco de dados da pesquisa 
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Quanto à utilização do internetês em algum momento em que deveria utilizar a escrita 

formal, o gráfico 13 revela que 7,69% dos entrevistados afirmam já terem sido 

prejudicados e que isso sempre acontece, enquanto que 42,31% disseram que 

também já foram prejudicados, no entanto isso raramente acontece. Do total, 50% 

afirma que nunca foram prejudicados por conta da utilização do internetês quando 

deveriam utilizar a escrita formal.  

 

Gráfico 13 – Utilização do internetês quando deveria utilizar a escrita formal 

 

Fonte: banco de dados da pesquisa 

 

 

3.4 A PESQUISA DE CAMPO 
 

Conforme é apresentado no fluxograma da Figura 11, a pesquisa foi subdividida em 

duas etapas, sendo a primeira destinada à aplicação de atividades relacionadas à 

análise da escrita formal dos sujeitos pesquisados, enquanto que a segunda etapa 

objetivava desenvolver atividades que visavam à análise da escrita informal dos 

alunos. 
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Figura 11 – Fluxograma da pesquisa de campo 
 

 
 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 
 

É válido ressaltar que ambas as etapas foram aplicadas para um público de 30 

pessoas e ocorreram nas dependências do campus Valença do Instituto Federal da 

Bahia, sendo que a primeira ocorreu em uma sala de aula e a segunda em um 

laboratório de informática, e ambas as etapas foram acompanhadas pelo professor de 

língua portuguesa da turma participante. 

Nos tópicos seguintes, cada etapa da pesquisa será apresentada de forma mais 

detalhada, bem como os resultados alcançados em cada uma delas. 

 

 

3.4.1 Primeira fase: Análise da escrita formal 

 

A primeira etapa da pesquisa tinha por objetivo analisar a escrita formal do público 

pesquisado e verificar se havia indícios da utilização de internetês por parte dos 

alunos. Para tanto, a proposta contou com a presença do professor de língua 

portuguesa da turma, durante a realização da atividade. A mesma consistia na 

produção de um texto argumentativo-dissertativo sobre um tema pré-definido. 

Com relação ao tema a ser abordado na pesquisa, era importante escolhê-lo de tal 

forma que despertasse o interesse dos alunos para a escrita, então a seleção foi 
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baseada em assuntos decorrentes do cotidiano dos sujeitos pesquisados. Partindo 

deste pressuposto, por se tratar de algo recorrente nas discussões do universo em 

que os jovens e adolescentes participantes estavam inseridos, o tema “sexo na 

adolescência” foi o escolhido. 

Após a definição da abordagem temática, a primeira etapa da pesquisa foi iniciada no 

dia 08 de maio de 2017, quando o professor de língua portuguesa da turma solicitou 

que os alunos escrevessem uma redação como avaliação parcial de sua disciplina. É 

válido ressaltar que esta etapa aconteceu na própria sala de aula dos estudantes, 

dentro do ambiente escolar que os mesmos estavam acostumados a frequentar 

diariamente e com a presença do professor durante toda a atividade. 

Após o professor disponibilizar as redações (ainda sem correções), foi iniciada a 

análise das mesmas. Apesar de terem sido perceptíveis alguns desvios da norma 

padrão da língua portuguesa, ressalta-se que não se dedicou tempo para eventuais 

correções linguísticas, pois a ênfase era localizar indícios de fragmentos de texto com 

utilização do internetês. Todos os trabalhos foram lidos minuciosamente e, após 

leitura apurada, não foi identificada nenhuma palavra que utilizasse internetês, 

tampouco qualquer tipo de abreviatura ou alguma expressão que se assemelhasse 

ao estilo pesquisado. 

 

3.4.2 Segunda fase: Análise da escrita informal 

 

A segunda fase da pesquisa consistiu em realizar análise da escrita informal dos 

participantes, verificando a possibilidade de existência da utilização do internetês 

nesta atividade. Para tanto, a proposta foi continuar as discussões iniciadas na etapa 

anterior, norteada, também, pela temática “sexo na adolescência”, mas com algumas 

modificações na metodologia trabalhada, conforme serão descritas a seguir. 

A primeira modificação foi com relação ao ambiente de trabalho. Neste momento, a 

sala de aula deixou de ser utilizada, dando lugar a um dos laboratórios de informática 

do campus; no entanto o ambiente escolar continuava presente. O segundo fator 

importante foi a ausência do professor de língua portuguesa da turma durante o 

decorrer das atividades, fato este que tinha por objetivo fornecer mais liberdade de 

escrita aos alunos quanto à cobrança do uso da norma culta. Em terceiro lugar, a 
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proposta foi que as discussões ocorressem em um ambiente virtual, utilizando os 

computadores com acesso à internet, auxiliado pela rede social Facebook. 

No primeiro momento do encontro, houve uma explanação inicial do projeto, sendo os 

alunos informados que a atividade seria continuação da primeira etapa, no qual a 

discussão sobre sexualidade continuaria acontecendo, mas desta vez em um 

ambiente diferenciado, já que a mesma iria ser desenvolvida utilizando-se do 

Facebook e suas mais diversas formas de interação. As discussões ocorreram de 

forma on-line, através dos perfis pessoais dos alunos, dentro de uma página criada 

no Facebook, exclusivamente para esta finalidade. É importante salientar que, até 

aquele momento, os alunos não tinham sido explicados sobre a forma que as análises 

seriam feitas após as discussões. Também não sabiam que o objeto de estudo era 

internetês, sendo isto revelado apenas no final das atividades. Em todo momento se 

divulgou que a finalidade era discutir “sexo na adolescência”. 

Feitas as considerações iniciais, o trabalho começou. O grupo no Facebook foi criado 

e todos os alunos presentes tiveram seus perfis adicionados ao mesmo, dando início 

as primeiras interações. A proposta apresentada teve início com a postagem de uma 

das redações produzidas durante a primeira etapa da pesquisa. Os alunos foram 

provocados a escrever mensagens sobre o texto, sendo que os comentários poderiam 

ser concordando, discordando ou aprofundando as discussões do conteúdo 

apresentado. Foram influenciados a interagir, sem que houvesse nenhum tipo de 

interferência do pesquisador na própria página. Desta forma, além de discutirem o 

material disponibilizado, também fizeram interações que não tinham ligação direta 

com a proposta. No entanto, como o objetivo era analisar a ocorrência do uso do 

internetês, todas as interações foram levadas em consideração e analisadas. 

Após discussão inicial sobre uma das redações, foram postados um gráfico e uma 

charge, também relacionadas à temática escolhida, para que as discussões 

continuassem a partir delas. Em alguns momentos, os alunos insistiam em discutir o 

material postado no Facebook na própria sala, oralmente. Quando isso acontecia, 

eram provocados a expor suas opiniões através de comentários nas postagens, fato 

que garantiu discussões significativas no grupo do Facebook. 

Diferentemente da primeira etapa, esta segunda pôde contar com diversas 

ocorrências do internetês. No tópico seguinte, os resultados e possíveis hipóteses 
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para que o mesmo fosse apresentado desta forma serão apresentados de maneira 

mais detalhada. 

 

 

3.5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os subtópicos seguintes visam apresentar de forma mais detalhada os resultados 

encontrados nas duas fases da pesquisa, além da síntese de uma entrevista feita com 

o professor de língua portuguesa da turma pesquisada. 

 

 

3.5.1 Resultados obtidos na primeira fase da pesquisa de campo 

 

Conforme explanação feita no tópico 3.4.1, verificou-se que não houve nenhuma 

incidência do internetês no ambiente pesquisado. A seguir, serão discutidos alguns 

são os fatores que podem ter contribuído para que o internetês não estivesse presente 

nos textos dos participantes da pesquisa. 

Primeiramente, cita-se o ambiente no qual a atividade ocorreu, tendo sido a própria 

sala de aula dos alunos. O fato deles estarem acostumados e cientes de que no 

ambiente escolar deve ser um local onde são orientados a observar as normas padrão 

da língua portuguesa foi um dos determinantes para que este resultado ocorresse.  

Ainda se tratando da atividade realizada em sala de aula, o professor de língua 

portuguesa da turma os informou que a mesma valeria nota, ou seja, os resultados 

constariam como uma das avaliações formais da turma na unidade em andamento.  

Outra questão que contribuiu para o resultado foi a ausência de dispositivos 

eletrônicos durante a atividade, visto que estes são os principais influenciadores da 

utilização do internetês. 

Por último, é válido ressaltar que esta proposta de atividade ocorreu na presença do 

professor de língua portuguesa da turma, o que fez com que houvesse um 

monitoramento da parte do mesmo. Isto contribuiu para que os alunos contivessem 

sua expressividade dentro da formalidade e tentassem seguir as normas-padrão da 

língua portuguesa. 
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O subtópico seguinte apresentará os resultados obtidos na segunda fase da pesquisa. 

 

 

3.5.2 Resultados obtidos na segunda fase da pesquisa de campo 

 

Dando continuidade à etapa anterior, a segunda fase desta pesquisa visava analisar 

a escrita informal dos participantes. Conforme exposto no tópico 3.4.2, portanto, 

portanto foi montado todo um cenário para atingir este objetivo. 

Sobre os resultados obtidos, continham diversos fragmentos de texto em que se pôde 

constatar a presença do internetês. Vários são os fatores que podem ter contribuído 

para que os resultados fossem apresentados desta forma, dentre eles citam-se o 

ambiente onde ocorreram as atividades, a constante busca pela agilidade na escrita, 

a descontração existente entre os participantes, a diminuição do monitoramento 

devido à ausência do professor de língua portuguesa da turma e a utilização de 

aparelhos eletrônicos. 

Com relação ao ambiente onde a segunda etapa da pesquisa foi desenvolvida, 

quando se deixou de utilizar a sala de aula formal dos alunos, migrando as atividades 

para um laboratório de informática do campus, este cenário acabou fornecendo uma 

maior liberdade, ou pseudoliberdade, que em certa medida, diminuiu a preocupação 

em seguir as normas cultas de linguagem, claramente existentes e até exigidas pela 

situação criada na etapa anterior. Ainda assim, é válido ressaltar que o fato do 

laboratório se encontrar fisicamente localizado no ambiente escolar, também acabou 

contribuindo para que a inibição dos alunos não fosse totalmente inexistente. De uma 

certa forma, ainda se encontravam em um local que, por via de regras, exige uma 

muita atenção na forma como se comunicam. 

Dando continuidade aos fatores que podem ter contribuído para os resultados obtidos, 

há a busca pela agilidade na escrita, principalmente quando se utilizam dispositivos 

eletrônicos. Esta busca fez alguns dos participantes utilizarem os recursos de 

abreviações no decorrer da escrita, notado em vários dos comentários desta fase da 

pesquisa, como pode ser visto na análise da Figura 12, que mostra a utilização de 

recursos de abreviação, um dos recursos disponibilizados pelo internetês. Neste 

diálogo, ocorrido em uma das postagens da pesquisa, o(a) participante aqui 

denominado(a) “R” utiliza o termo “vc” em substituição à palavra “você” e, logo depois, 
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utiliza “q” ao invés de “que”. É perceptível que o objetivo da comunicação foi 

concretizado, uma vez que houve entendimento por parte dos interlocutores, 

independentemente da utilização do internetês, pois o mesmo não alterou o sentido 

das mensagens. 

 

Figura 12 – Discussão com utilização de internetês com uso de texto abreviado 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

Outro aspecto importante foi a descontração existente entre os participantes, algo que 

esteve totalmente ausente na primeira fase da pesquisa, pois esta exigia uma 

seriedade maior dentro da sala de aula. Sempre que era postado um material para 

análise do grupo no Facebook, algumas reações eram observadas e os alunos 

iniciavam pequenas discussões de forma oral, entre eles. Quando isso ocorria, eram 

provocados e até incentivados a dar continuidade às discussões, utilizando o meio 

digital para tal. 

A descontração citada pode ser conferida na Figura 13, onde três dos participantes 

iniciaram uma espécie de diálogo a partir de um comentário que surgiu em uma das 

postagens. Neste diálogo, pode-se observar a presença do internetês em mais de uma 

expressão, como naquelas em que se notam letras repetidas na mesma palavra, ou a 

utilização de abreviações nos diálogos. Nesta imagem, o(a) participante de inicial “L” 

iniciou um diálogo motivado pela opinião do(a) participante “F”, utilizando o termo “vc” 

ao invés de “você”, bem como não se preocupando com a acentuação da palavra “ja”. 

Logo abaixo, um(a) outro(a) participante, também de inicial “L”, utilizou do termo “kkkk” 

para demostrar ter visto humor no comentário anterior. Na mesma postagem, também 

observa-se o(a) participante de inicial “J”, utilizando repetidas letras para escrever a 

palavra “mentira”, fato este que também é influenciado pelo internetês. 
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Figura 13 – Discussão com utilização de internetês com uso de letras repetidas 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

Com relação à utilização de emoticons, estes símbolos foram detectados em diversos 

comentários, como pode ser visto na Figura 14, onde o(a) participante de inicial “J” 

adicionou a figura de um coração junto à sua resposta, da mesma forma que o(a) 

participante “P” enviou um “rostinho feliz”, simbolizando a alegria por também ter 

respondido. 

Figura 14 – Discussão com utilização de internetês com uso emoticons 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

A diminuição do monitoramento dos alunos também foi um fator relevante a ser 

analisado, visto que o professor de língua portuguesa não esteve presente neste 

momento da pesquisa. Foi utilizado o termo “diminuição” porque de fato não houve a 

extinção deste monitoramento, uma vez que os alunos não estavam sozinhos no 

laboratório e sabiam que suas postagens seriam acompanhadas por alguém 

futuramente, mesmo que, neste momento, eles ainda não tinham ciência de que o 

objeto de estudo da pesquisa era o internetês. 

Um outro fator importante para que o internetês estivesse presente nesta segunda 

etapa da pesquisa era a utilização de dispositivos eletrônicos, bem como da rede 

social Facebook, para as que discussões acontecessem. Os dispositivos eletrônicos 
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são alguns dos principais responsáveis pela difusão do internetês, visto que seu uso, 

alinhado às mídias sociais, na comunicação on-line, requer um maior dinamismo por 

parte dos usuários. 

Finalizando a pesquisa, foi aplicada uma entrevista ao professor de língua portuguesa 

da turma, o que fez com que algumas das hipóteses apresentadas neste tópico 

fossem fortalecidas com as respostas apresentadas. Seguem alguns comentários 

relevantes encontrados no decorrer desta entrevista, ressaltando-se que a íntegra das 

respostas fará parte integrante dos anexos desta monografia. 

 

 

3.5.3 Entrevista com o professor de língua portuguesa 

 

Com o intuito de buscar um melhor entendimento acerca dos resultados alcançados 

nesta pesquisa, foi proposta uma entrevista com o professor de língua portuguesa da 

turma. Esta entrevista era formada de quatro questões básicas, todas relacionadas ao 

internetês e à metodologia utilizados na pesquisa propriamente dita.  

Primeiramente, o professor foi informado sobre a ausência de fragmentos de texto que 

contivessem resquícios de internetês na primeira etapa da pesquisa, na qual a 

linguagem formal estava sendo analisada. Também foi questionado sobre sua postura 

com relação a este assunto diante dos alunos em suas aulas. O professor se 

posicionou da seguinte forma: 

“Abordo com frequência, questões atinentes à variação linguística. 
Costumo, portanto, tratar do internetês, descrevendo-o como uma das 
variedades possíveis da modalidade escrita. Destaco, por exemplo, que 
os gêneros digitais, sobretudo os que permitem interações instantâneas 
por meio de troca de mensagens, motivam a abreviação de palavras e o 
uso de outros códigos, como os emoticons, a fim de manter o fluxo rápido 
e contínuo da conversa, remetendo às interações orais”. 

 

As palavras do professor reforçam uma afirmativa que já fora tratada neste trabalho, 

que é de apresentar o internetês não como um erro, mas sim como uma variação 

linguística. Variação esta que requer que os interlocutores sempre verifiquem os 

meios nos quais devem utilizá-la. No caso da pesquisa em si, foi observado que o 

público participante se preocupou de não utilizar esta variação em um ambiente em 

que a norma padrão da linguagem deveria prevalecer, no caso em questão, a sala de 

aula. 
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Sobre a contenção dos participantes com relação à utilização de internetês nos textos 

formais e o monitoramento exercido por parte do professor da disciplina, o professor 

afirmou que sempre chama a atenção dos seus alunos antes de iniciar esse tipo de 

atividade, alertando-os da importância da utilização da norma-padrão durante a escrita 

de textos dissertativos, o que certamente incitou o monitoramento. Ainda sobre a 

inibição do uso do internetês por parte dos alunos, finalizou dizendo que: 

“Vale lembrar, ainda, que, em minhas aulas, a preparação para as 
atividades de produção de texto baseia-se, entre outros aspectos, em 
constantes recomendações sobre o uso da norma-padrão; daí os alunos, 
em sua maioria, ficarem atentos ao emprego de um registro formal, o que 
inibe/bloqueia, portanto, a opção pelo internetês”. 

 
 

Dando continuidade à entrevista, foi falado sobre a presença da utilização do 

internetês na segunda etapa da pesquisa, fato este que o professor corrobora dizendo 

que: 

 

“A meu ver, o fator mais importante é presenteado pelo gênero do qual s 
deu a discussão: a troca de mensagens, via Facebook, ativa a 
necessidade de uso do internetês que, como já assinalei, representa uma 
variedade que atende à celeridade característica da interação digital 
(instantânea)”. 

 

Finalizando a entrevista, foi abordada a questão do monitoramento que houve por 

parte de um professor ou instrutor que acompanhava ambas as atividades. Para este 

aspecto, O professor completou que: 

“Embora possam fornecer dados do internetês, acredito que os resultados 
da segunda atividade estão, em alguma medida, sob monitoração. (...) 
Dessa forma, o fato de a atividade de escrita no Facebook ter acontecido 
no espaço escolar, além de ter sido apresentada como uma atividade 
didática, programada por um instrutor, desperta algum nível de 
monitoramento”. 

 

As questões levantadas nesta entrevista foram primordiais para reforçar algumas das 

hipóteses que já haviam sido citadas nos resultados da pesquisa de campo, como a 

questão do monitoramento por parte de um professor durante as atividades. Outro 

fator importante, também levantado na entrevista, foi o fortalecimento da hipótese de 

que o internetês é mais utilizado se acompanhado de recursos tecnológicos e mídias 

sociais, no caso desta pesquisa, o Facebook, acessado em computadores do 

laboratório de informática e seus próprios smartphones. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho permitiu que fossem constatados resultados relacionados à análise das 

modalidades de escrita formal e informal do universo pesquisado. 

Os dados obtidos a partir das duas etapas da pesquisa apontam que há influência da 

utilização do internetês na escrita informal do público pesquisado, no entanto não 

houve resquícios desta modalidade de escrita durante as atividades que 

contemplavam a escrita formal, o que se levou a concluir, através dos dados 

apresentados, que o internetês não influencia neste segundo caso. 

Vários foram os fatores que contribuíram para que os resultados ocorressem conforme 

descrito nos itens anteriores, podendo-se citar o ambiente pesquisado, a busca pela 

agilidade na escrita, a descontração, o monitoramento e a utilização de equipamentos 

eletrônicos como alguns dos principais motivadores e influenciadores da utilização do 

internetês por parte dos alunos participantes da pesquisa. 

No que diz respeito ao objetivo da pesquisa, pode-se afirmar que esta cumpriu com 

seu propósito, ressalta-se o fato de que, por se tratar de um estudo de caso voltado 

ao método indutivo, pretende servir como caminho a ser traçado por outras pesquisas 

com grupos diferentes, avaliando a necessidade de se manterem ou não as mesmas 

condições e fatores da metodologia. 

Visto que o objeto desse estudo é justamente a interferência causada por parte do 

desenvolvimento das ferramentas computacionais, assim como a relevância do tema 

para a sociedade, recomenda-se a continuidade da pesquisa, fazendo-se necessárias 

algumas implementações, como por exemplo o aumento do número de participantes 

(mais de uma turma, mais de um curso etc.), bem como a diversificação do público-

alvo no que diz respeito a variações de aspectos analisados, que são cruciais para os 

resultados alcançados, como é o caso do grau de escolaridade, faixa etária, outras 

instituições de ensino, dentre outros. 
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ANEXO A – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  DA BAHIA 

CAMPUS VALENÇA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o(a) Sr.(a) para participar da Pesquisa Comunicação on-line: um estudo de caso 

sobre a influência do uso do internetês na escrita formal de alunos dos cursos integrados do 

IFBA campus Valença, sob a responsabilidade do pesquisador Alan dos Santos Andrade Ferreira, 

o qual pretende delinear as influências e consequências do uso do internetês na comunicação 

escrita formal dos alunos dos cursos integrados do IFBA campus Valença. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de análise de seus textos formais (texto 

dissertativo-argumentativo), comentários e resolução d questionário. 

Não há riscos decorrentes de sua participação nesta. Se você aceitar participar, estará 

contribuindo para a obtenção de dados para análise e divulgação de resultados sobre o tema 

proposto. 

Se depois de consentir em sua participação o (a) Sr. (a) desistir de continuar participando, tem 

o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois 

da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr. (a) não 

terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa 

serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para 

qualquer outra informação, o (a) Sr. (a) poderá entrar em contato com o pesquisador na Rua 

Comendador Madureira, 88, Centro, Valença-BA, pelo telefone (75) 9.9251-2591, ou poderá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/IFBA, Av. Araújo Pinho, Nº 39 - Canela - 

Salvador - BA 40.110-150, telefone (71) 3221-0332. 

 

Consentimento Pós–Informação 

Eu, __________________________________________________________, fui informado (a) sobre o 

que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, 

eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando 

quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

___________________________________     Data: ____ / ____ / 2017 

Assinatura do participante 

 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

DE CAMPO 

 

Nº PERGUNTA RESPOSTAS 

1 Qual a sua idade? Até 14 anos Entre 15 e 17 anos 
Entre 18 e 
20 anos 

Acima de 
21 anos 

2 

Qual a sua 
frequência semanal 

de acesso à 
internet? 

1 a 3 dias por 
semana 

4 a 6 dias por 
semana 

Todos os 
dias da 
semana 

Nenhum 
dia da 

semana 

3 
Quantas horas por 
dia você costuma 

acessar a internet? 
0 a 2 horas por dia 3 a 4 horas por dia 

5 a 6 horas 
por dia 

Acima de 7 
horas por 

dia 

4 
Onde costuma 

acessar a internet? 

Em Casa No Trabalho Na Escola   

Na Casa de 
Amigos/Familiares 

Lan House Outros   

5 

Qual(is) 
dispositivo(s) utiliza 

para acessar a 
internet? 

Computador de casa 
Computador de 

amigos/familiares 
Laboratório 
da escola 

  

Celular/Smartphone Tablet/iPad Outros   

6 
O que costuma 

fazer na internet? 

Pesquisas escolares Notícias 
Redes 
Sociais 

  

Trocar E-mails Assistir Séries Outros   

7 
Possui cadastro em 
alguma rede social? 

Sim Não     

8 
Quais redes sociais 
e afins utiliza com 
maior frequência? 

WhatsApp Facebook Instagram Tinder 

LinkedIn Chats Youtube Snapchat 

E-mail Viber Telegram Twitter 

Hangouts Skype Badoo Pinterest 

Messenger Google+ Outras Nenhuma 

9 

Ao utilizar redes 
sociais e afins, 
costuma utilizar 

abreviações em sua 
escrita? 

Sim Não     

10 

Considera positiva 
a utilização das 
abreviações na 
escrita virtual? 

Sim Não     

11 

Você acha que a 
utilização do 

internetês influencia 
na sua escrita 

formal? 

Sim Não     

12 
Já foi prejudicado 

por conta do uso do 
internetês? 

Sim Não     

13 

Já utilizou 
internetês quando 

deveria utilizar 
escrita formal? 

Sim Não     

 

Fonte: Produzido pelo autor a partir da base de dados da pesquisa. 
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ANEXO C – PROPOSTA DE REDAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA ETAPA DA 

PESQUISA DE CAMPO 
 

IFBA/CAMPUS VALENÇA  

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA DOCENTE: FABRÍCIO AMORIM  TURMA: 83423  

DISCENTE: 

 

AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS (PRODUÇÃO DE TEXTO) – IV UNIDADE 

Com base nos textos motivadores a seguir, produza um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema:   

  

SEXO NA ADOLESCÊNCIA: NECESSIDADE OU PRECOCIDADE? 

 

Texto I   

A adolescência é um período cercado de mudanças e desafios, caracterizado, de acordo com Potter e Perry (2005), 

como uma fase de desenvolvimento durante a qual o indivíduo realiza a transição da infância para a fase adulta, 

normalmente entre os 13 e os 20 anos de idade.  

As experiências sexuais passaram a ser comuns entre os adolescentes. São muitas as razões que podem explicar 

a busca por sexo nessa fase, como a masturbação, a curiosidade, as expectativas do grupo social a que o 

adolescente pertence ou mesmo mudanças fisiológicas e emocionais (POTTER e PERRY, 2005). Geralmente, em 

virtude, principalmente, da ausência de orientação, o sexo na adolescência pode ter, como consequência, a 

aquisição de doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez. O maior perigo dessas relações precoces, 

portanto, refere-se à falta do uso de preservativo na primeira relação sexual.   

No Brasil, a primeira relação sexual acontece, em média, aos 15 anos, e já pode ser admitida como uma tendência 

generalizada (BORGES e SCHOR, 2005).   

 

Texto II  

Uma pesquisa realizada pelo IBGE entrevistou alunos do nono ano do ensino fundamental em diversas capitais 

do país. Salvador aparece entre as capitais do Nordeste, com o maior percentual de alunos (36,5%) que já tiveram 

a primeira relação sexual. (http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2013/09/sexo-na-adolescencia-e-tabu-

parajovens-de-diferentes-classes-sociais.html)  

 

Texto III   

 Há pelo menos uma explicação convincente para a descoberta cada vez mais rápida dos prazeres do sexo. “A 

realidade se altera rapidamente com o bombardeio dos veículos de comunicação. Se por um lado sobra 

informação, o que leva a um conhecimento precoce sobre sexo, por outro ela nem sempre é bem compreendida, 

o que leva a dúvidas sobre prevenção de doenças e gravidez”, constata a ginecologista e sexóloga Maria 

Maldonado, da Associação de  

Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro. Ela explica que, quanto menos informação as pessoas têm, mais 
vulneráveis estão em relação a questões de saúde reprodutiva, como gravidez não desejada, uso de métodos 
contraceptivos e contaminação pelo vírus da Aids. O melhor caminho, atestam esses estudiosos, não é tentar 
retardar a iniciação sexual dos garotos à força e a todo custo, mas fazê-los exercer a sexualidade com 
responsabilidade. (http://istoe.com.br/5649_O+SEXO+NA+ADOLESCENCIA/)  
  

Texto IV  

 Para as meninas, o primeiro contato sexual marca um momento crucial de transição de um papel eminentemente 

infantil para um pré-adolescente ou adolescente que é recheado de descobertas e conquistas. Muitas vezes, se 

mostra, na realidade, diferente do que imaginavam e fantasiavam. Porém, é um momento muito importante de 

compreensão de aspectos de si mesmo e da relação com o outro que passa a ser revelado abruptamente e, talvez, 

este seja o grande prejuízo. Não se sabe o quanto de suporte emocional esta adolescente possui para 

compreender este novo mundo de sensações, sentimentos, imagens e relações que surgem repentinamente para 

uma menina, que de um momento para o outro se vê como mulher em uma relação intensa e exigente com outra 

pessoa diferente sem nenhuma garantia de segurança e acolhimento. 

(http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/especial/psicologo-fala-sobre-sexo-na-adolescencia-

paramulheres/) 

 

 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

http://istoe.com.br/5649_O+SEXO+NA+ADOLESCENCIA/
http://istoe.com.br/5649_O+SEXO+NA+ADOLESCENCIA/
http://istoe.com.br/5649_O+SEXO+NA+ADOLESCENCIA/
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/especial/psicologo-fala-sobre-sexo-na-adolescencia-para-mulheres/
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/especial/psicologo-fala-sobre-sexo-na-adolescencia-para-mulheres/
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ANEXO D – REDAÇÃO UTILIZADA NA SEGUNDA ETAPA DA PESQUISA DE 

CAMPO 

 

Sexo na Adolescência: Necessidade ou Precocidade? 

 

As relações sexuais são um aspecto importantíssimo na construção do ser humano, 

tanto socialmente quanto emocionalmente, tratando-se de uma experiência que vai 

além do físico e do objetivo de reprodução, estendendo-se para o emocional, se 

apresentando como uma busca por prazer e acima de tudo, como uma demonstração 

de afeto. A sociedade contém grande poder na ideia de relação sexual, na perspectiva 

que durante sua construção e evolução, sua relação com o sexo se metamorfoseou 

completamente, muitas vezes moldada por religiões e estabelecendo costumes que 

afetam diretamente a representação de sexualidade. O ser humano exprime sua 

sexualidade, porém é durante o período da adolescência, entre os 12 e 20 anos, que 

ele se choca com a ideia de sexualidade reproduzida pela sociedade em geral, ou 

seja, o ato sexual entre duas pessoas, teoricamente consentido. 

Hoje em dia, é enfrentado pela juventude, por um lado, a falta de comunicação, por 

outro, a comunicação excessiva. Nesse cenário de contradição, os jovens encontram 

numa direção as representações estereotipadas da mídia e principalmente de fontes 

de pornografia, que além de trazerem uma visão misógina da relação sexual que 

“fetichiza” mulheres, reproduzem um padrão violento que abala a autoestima de 

jovens que delas consomem. Em outra direção, adolescentes se encontram com o 

silêncio dos pais e a criação de um tabu pela sociedade. Além do fato dessa 

construção de tabu incentivar a curiosidade dos jovens, o silêncio dos pais deixa em 

aberto diversas questões, tanto no que se refere a proteção quanto ao consentimento, 

o que resulta num grande número de jovens correndo o risco de contraírem DST’s, 

engravidarem ou até sofrerem um estupro. 

Diante dessa perspectiva, se não trabalharmos a forma que a sexualidade é 

apresentada aos jovens, tanto em meios midiáticos, quanto ao meio familiar, teremos 

uma geração marcada por um ato de afeto, que por falta de comunicação, se tornou 

uma experiência de desgosto, que pode ter consequências pelo resto de suas vidas. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, adaptado com pequenas correções. 
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ANEXO E – GRÁFICO UTILIZADO NA SEGUNDA ETAPA DA PESQUISA DE 

CAMPO 

 

 

 

Fonte: http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/sexualidade-precoce-atinge-287-dos-

adolescentes-de-13-a-15-anos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

ANEXO F – CHARGE UTILIZADA NA SEGUNDA ETAPA DA PESQUISA DE 

CAMPO 

 

 

 

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_IYEydsI1Ps8/SwRBlcKL2bI/AAAAAAAA AB0/B0NC7ZfvBV 

Q/s1600/Digitalizar0001.jpg 
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ANEXO G – ENTREVISTA APLICADA AO PROFESSOR DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

Pergunta 1: 

Após a leitura das redações da primeira atividade, não encontrei nenhum indício do 

uso do internetês por parte dos alunos... Gostaria de saber se o Sr. já chegou a 

trabalhar esse assunto em sala de aula e qual é sua postura diante deles quando há 

alguma ocorrência de qualquer coisa relacionado ao tema (abreviaturas, emoticons, 

etc.). 

 

Resposta 1:  

Abordo, com frequência, questões atinentes à variação linguística. Costumo, portanto, 

tratar do internetês, descrevendo-o como uma das variedades possíveis da 

modalidade escrita. Destaco, por exemplo, que os gêneros digitais, sobretudo os que 

permitem interações instantâneas por meio de troca de mensagens, motivam a 

abreviação de palavras e o uso de outros códigos, como os emoticons, a fim de manter 

o fluxo rápido e contínuo da conversa, remetendo às interações orais. Dessa forma, 

adequando-se a esse contexto específico de uso, explico que as peculiaridades 

estilísticas do internetês não representam incorreções. Costumo destacar, ainda, que, 

em sincronias pretéritas do português, o uso da abreviação era comum (há textos do 

século XV, por exemplo, que registram as variantes “pq” e mto ): não havendo 

imprensa, os escrivães recorriam às abreviações para, com maior presteza, 

produzirem cópias de textos.  

 

Pergunta 2: 

O Sr. acha que, por tratar-se de uma atividade em que havia o seu monitoramento, os 

alunos se policiaram mais na escrita? Talvez porque fosse uma atividade avaliativa.... 

Qual a sua opinião sobre isso?  

 

 

Resposta 2: 

Antes da execução de atividades de produção de texto, chamo a atenção para o 

princípio da adequação linguística, alertando que a escrita de um texto dissertativo, 

por exemplo, requer o uso da norma-padrão, o que, certamente, incita o 
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monitoramento. Vale lembrar, ainda, que, em minhas aulas, a preparação para as 

atividades de produção de texto baseia-se, entre outros aspectos, em constantes 

recomendações sobre o uso da norma-padrão; daí os alunos, em sua maioria, ficarem 

atentos ao emprego de um registro formal, o que inibe/bloqueia, portanto, a opção 

pelo internetês.  

 

Pergunta 3: 

No segundo momento, acha que houve ocorrência do internetês? Se sim, por que 

houve neste e não houve no primeiro encontro? Fatores como sua ausência, ou as 

discussões terem sido feitas no Facebook podem ter influenciado?  

 

Resposta 3: 

Acredito que tenha havido o emprego do internetês em virtude dos fatores 

mencionados. A meu ver, o fator mais importante é presentado pelo gênero no qual 

se deu a discussão: a troca de mensagens, via Facebook, ativa a necessidade de uso 

do internetês que, como já assinalei, representa uma variedade que atende à 

celeridade característica da interação digital (instantânea). Além disso, suponho que 

a minha ausência tenha gerado um contexto mais distenso, levando os alunos a se 

distanciarem do monitoramento.  

 

Pergunta 4: 

Tem alguma opinião ou observação a fazer sobre as atividades? 

 

Resposta 4: 

Embora possam fornecer dados do internetês, acredito que os resultados da segunda 

atividade estão, em alguma medida, sob monitoração. Conforme argumentam muitos 

autores que trabalham na perspectiva da Pedagogia da Variação Linguística (Bagno, 

Faraco, Bortoni-Ricardo etc), a escola representa o lugar da normatização da língua, 

ainda que o professor de Português adote um ensino plural e democrático. Dessa 

forma, o fato de a atividade de escrita no Facebook ter acontecido no espaço escolar, 

além de ter sido apresentada como uma atividade didática, programada por um 

instrutor, desperta algum nível de monitoramento.   

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 


